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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-

Riċerka u l-Enerġija u lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-

kumitati responsabbli, biex jinkorporaw is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jenfasizza li t-tkabbir ekonomiku sostenibbli fl-Ewropa jista’ jinkiseb biss permezz ta’ 

żieda fil-produttività kif ukoll bl-iżvilupp ta' setturi karatterizzati b’valur miżjud għoli; 

iħeġġeġ f’dan is-sens l-isforzi kollha li saru mill-Kummissjoni biex tappoġġa t-

tranżizzjoni lejn ekonomija diġitali; 

2. Jinnota li, sabiex tintlaħaq il-konverġenza ekonomika permezz ta’ reġjuni Ewropej, id-

distakk diġitali għandu jitnaqqas sostanzjalment u jiġi garantit aċċess għall-internet liċ-

ċittadini u l-kumpaniji tal-UE kollha; jinkoraġġixxi aktar investiment pubbliku u privat fl-

infrastruttura; jilqa’ l-isforzi li huma intenzjonati f'dan il-qasam permezz tal-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS); 

3. Jirrimarka li biex l-ekonomija diġitali tiffjorixxi, irid jitjieb l-aċċess għall-kapital għal 

intrapriżi ġodda kif ukoll għal dawk eżistenti; jilqa’ l-ħidma tal-Kummissjoni dwar l-

Unjoni tas-Swieq Kapitali; jinkoraġġixxi aktar armonizzazzjoni leġiżlattiva f’oqsma 

bħalma huma l-crowdfunding u l-muniti diġitali; 

4. Iqis li s-sistema fiskali transkonfinali hija meħtieġa biex jinħoloq Suq Uniku Ewropew 

reali u għall-prevenzjoni tal-prattiki tal-evażjoni tat-taxxa użati minn diversi pjattaformi 

diġitali, kif enfasizzat minn stħarriġ reċenti; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa l-

estensjoni tar-reġim ta’ rapportar pubbliku pajjiż pajjiż dwar it-taxxi għal kumpaniji 

multinazzjonali fis-setturi kollha; 

5. Jappoġġa d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tirrevedi pjattaformi tal-internet; jinkoraġġixxi 

lill-Kummissjoni toħloq qafas leġiżlattiv li jiżgura l-iżvilupp ta’ ideat innovattivi, il-

protezzjoni tal-istandards tax-xogħol u l-konformità ma’ regoli fiskali eżistenti; 

6. Jemmen li l-iżvilupp ta’ ekonomija diġitali Ewropea teħtieġ livell suffiċjenti ta’ 

kompetizzjoni u ta' pluralità ta’ fornituri ta’ servizzi, u jenfasizza li l-preżenza tal-effetti tan-

netwerk tippermetti l-ħolqien ta’ pożizzjonijiet semi-monopolistiċi; jappoġġa l-isforzi tal-

Kummissjoni biex timpedixxi u tikkastiga l-abbużi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tneħħi l-

ostakoli għad-dħul fil-qasam tal-ekonomija diġitali f’setturi fejn ftit protagonisti, skont l-

istandards tal-Kummissjoni dwar il-kompetizzjoni, huma dominanti; jappoġġa azzjonijiet għal 

interoperabbiltà u portabbiltà aktar b'saħħithom fost is-setturi diġitali kollha bħala mod 

ulterjuri ta’ ftuħ tas-suq għall-kompetizzjoni.  


